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 ]تقريظ القاضي العالمة محمد بن يحيى مرغم رضي الّلو عنو[ 

ا اطََّلَع على الفلق ادلنَت:   وشلا قالو القاضي العالمة زلمد بن حيِت مرغم ـ رضي الّلو عنو ـ َلمَّ

 ىذا ىو الحقُّ وىو المذىُب العالي
 وعن إماـِ جميِع المرسليَن كما
 عنو وعن آلِو اأَلخياِر قاطبةً 
 هلل َدرُّ ُمِجيٍب صاَغ َعْسَجَدهُ 
يِن َسيُِّدنا  وكيَف وىو مجُدالدِّ
 جازاُه َربُّ البرايا عن حمايِتوِ 

 

 عن ُمْنِزِؿ الذِّْكِر ال َيخفى على التالي
 أتت بو مسنداٌت خير أقواؿ
 دع من يشذُّ إلى َأقواؿ ضُّالؿِ 
 في قالب الحق إرغاماً لجهاؿ
 وعمدُة اآلِؿ في حلٍّ وترحاؿِ 
يِن خيَر مقاـٍ باذٍخ عاؿِ   للدِّ

 



  

 لو. انتهى وصلى الّلو وسلم على زلمد وآ

  

 بسم الّلو الرحمن الرحيم 

  وصلى الّلو وسلم على محمد وآلو

]مقدمة اإلماـ مجدالدين المؤيدي ػ رضواف اهلل تعالى عليو ػ ، والباعث لو على 
 التأليف[ 

قال ادلوىل العالمة لسان العًتة الطاىرة ضياء اإلسالم والدين رلدالدين بن زلمد بن منصور 
ادلؤيدي ـ أجزل الّلو ثوابو، وضاعف أجره ـ رليباً على ابن األمَت فيما َحرََّرُه على حاشية 
 الغاية: 

والتجايف  احلمد هلل، اعلم أنو قد كثر التحامل من أىل ىذه التعاليق يف اإلصدار واإليراد
يَا َأْىَل اْلِكَتاِب ِلَم تَػْلِبُسوَف ))عن منهاج السداد كأهنم ََل يـَْقرَْع ََسَْعُهم قولُُو عزَّ وجلَّ: 

وِلَما أخذ الّلو تعاىل من  [71]آل عمران:(( اْلَحقَّ بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموَف اْلَحقَّ َوأَنُتْم تَػْعَلُموفَ 
يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قَػوَّاِميَن ))ثل قولو عز وجل: البيان، وأمر بو يف زلكم القرآن مب

َوِإَذ ))،  [135]النساء:(( بِاْلِقْسِط ُشَهَداء لِّلِو َوَلْو َعَلى َأنُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن َواألَقْػَربِينَ 
 [187]آل عمران:  ((لِلنَّاِس َوالَ َتْكُتُمونَوُ  َأَخَذ الّلُو ِميثَاَؽ الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب لَُتبَػيػِّنُػنَّوُ 

تعُت اإليضاح حلجة الّلو تعاىل، واإلفصاح بكلمة الّلو تعاىل، وقد قرََّر أئمتنا عليهم السالم 
الكالم يف مثل ىذا ادلقام، مبا يشفي اأُلوام، ويربي السقام، وأبانوا حججاً مشرقة ادلنار، 

ة احلق، وقادة اخللق، ولكن ال حيسن ترك التعرض ِلَما متجلية الشموس واألقمار، وىم محا
زخرفو الواضعون، السيما يف ىذا األمر اخلطَت، ويف االستدالل بآية التطهَت، وال دينع كون 
ادلورد ذلا السيد العالمة الكبَت زلمد بن إَساعيل األمَت، فاحلسنة من الناس حسنة، وىي 

سيئة، وىي من بيت النبوة أشُت، لوجوب حلِّ من بيت النبوة أحسن، والسيئة من الناس 
 الشبهة، فقد ينقدح على من ََل يكن لو مسكة، 



 ويطمئن إليها من لو غرض
 
 

في مسلك الغي أو في قلبو 
 مرض

 
 

فأمَّا من َكرََع من فرات التحقيق، والحظتو عنايُة التسديد والتوفيق، فليس لو عليها تعريج، 
وال يتم عليو التمويو والًتويج، وعليك أيها األخ ادلطلع النظر بعُت اإلنصاف، وطرح اذلوى 

ي ُمِكبِّا َعَلى َأَفَمن يَْمشِ ))واالعتساف، فهذه طريقة َمْن ثـَبََّتُو الّلو تعاىل على ادلنهج القومي، 
ولنتكلم مبا حيتملو  [22]ادللك: ((َوْجِهِو َأْىَدى َأمَّن َيْمِشي َسِويِّا َعَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ 

احلال من االختصار ونتجنب ما ال طائل حتتو من اللغو واإلكثار، فأقول، ومبادة ريب 
 أصول: 

 والجواب عليو[ ]اعتراض ابن األمير على صاحب الغاية في تعريف المؤمن،  

: اأَلْوىَل على رأيو ]أي صاحب الغاية[ أنو ]أي ادلؤمن[: فاعل قولو]أي ابن األمير[
الواجبات؛ ألنَّ ادلسنوَن طاعٌة، وال يـَُعدُّ تاركو غَت مؤمن عند ادلصنف.. إخل ما يف صفح 
248  

 ادلراد بالطاعات الواجبات بقرينة مقابلتها بادلقبحات.  الجواب:

ج عن احلدِّ َمن ارتكب ادلقبحات طول عمره، ُّثَُّّ تاب وعاجلو ادلوت.. إخل ما : وخير قولو
  يف ذلك الصفح.

ىذه حالة نادرة فـَْرضية، ال يليق لذي َقَدٍم أن جيعلها طريقاً إىل النقض، على أنَّو  الجواب:
 قد أتى بالواجب عليو، وانتهى عن القبيح، وىو ادلراد. 

ال يساوي الدَّعوى؛ ألنَّو ليس فيو ذكر  [(1]1)ىذا الدليل الذي استدل بو ادلصنف  وقولو:
اجتناب ادلقبحات، وال يف الدعوى: وجل القلب، وزيادة اإلديان عند تالوة اآليات، فلم 
ليُل الدَّعوى... إخل ما يف ذلك الصفح.   ُيساِو الدَّ

                                                             
 



التصديق، وأمَّا ترُك ادلقبحات فمن  يقال: وجل القلب، وزيادة اإلديان يشملهما الجواب:
ا قد دلت اآليُة داللًة  ادلعلوم أنَّ َمْن حصلت فيو ىذه األوصاف ترَك ادلقبحاِت، على أهنَّ
قاطعًة أنَّ اإلدياَن اعتقاٌد وعمٌل، فبطل القول بأنَّو التصديق ال غَت، وإذا َبَطَل ذلك ثبتت 

التصديُق واإلتياُن هبذه األوصاف ادلذكورة يف الدعوى، إذ ال قائل من األُمة أنَّ اإلديان: 
 اآلية فقط، وىذا واضح، 

 . [(2]2)ولكنها األىواء عمت فأعمت

 ]ادِّعاء ابن األمير على أفَّ المغفرة ال تكوف إالَّ للكبائر، والجواب عليو[  

 فإنو ال مغفرة إال لذنب كبَت.. اخل.  قولو:

ـَ ِمن َذنِبَك َوَما ))يقال فما تصنع بقولو عز وجل:  الجواب: لِيَػْغِفَر َلَك اللَُّو َما تَػَقدَّ
(( قَاالَ رَبػََّنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا َوِإف لَّْم تَػْغِفْر لََنا َوتَػْرَحْمَنا))، [2]الفتح:(( تََأخَّرَ 

 . [23]األعراف:

  

اهلل وِجَلت ]ادِّعاء ابن األمير على أفَّ قولو تعالى }إنَّما المؤمنوف الذين إذا ذُِكَر  
  قلوبهم...{، ال يدؿ على دخوؿ األعماؿ في اإليماف، والجواب عليو[.

ولك أن تقول: اآلية ال تدل على دخول األعمال يف اإلديان.. اخل ما يف صفح  قولو:
249 . 

أَّنَّ لك ذلك؟ إمنا ىذا الشرط ثابت عند تالوة اآليات، ومعلوم أنو عند َساعها  الجواب:
يزداد هبا وضوح اليقُت ورسوخ الثبات، وىذه العالوة تدل على زيادة التعامي وفرط الغباوة، 

، ومبا ذكرنا [32(( ]يونس:َفَماَذا بَػْعَد اْلَحقِّ ِإالَّ الضَّاَلؿُ ))فحصول إديان غَت حقٍّ زلال 

                                                             
 



ن معٌت الوجل يتبُت تالشي كالمو كلو ونقض مرامو وحلو، ويتضح أن االستدالل يف م
 غاية االستقامة، وهناية ادلتانة ولكن: 

 وَمْن َيُك ذا َفٍم ُمرٍّ َمريضٍ 
 
 

 يجْد ُمرَّاً بو الماَء الزُّالال
 
 

قولو ]ادِّعاء ابن األمير أفَّ الفاسق من أىل البشارات، والجواب عليو، وتفسير  
 ِإفَّ الّلَو الَ يَػْغِفُر َأف ُيْشَرَؾ ِبِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمن َيَشاء(([ ))تعالى

ا ِلَمْن كان يف أَعلى رَُتِب اإلديان... إخل ما يف ذلك  [(3]3)ألنَّ سامعها  قولو: جُيَوُِّز أهنَّ
 الصفح. 

أما مع تصديقو بصريح اآليات فال، إذ البشارة عامة لكل ادلؤمنُت، وأما قولو عز  الجواب:
(( ِإفَّ الّلَو الَ يَػْغِفُر َأف ُيْشَرَؾ ِبِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمن َيَشاء))وجل: 

، فإن من يثبتو الّلو تعاىل على منهاج اإلنصاف، وجينبو ركوب كاىل [116]النساء:
 يرد ادلبُت إىل اتحمتمل، والتقييد ليآية بالتوبة غٍت ٌّ عن إبطالو وإبطال غَته، االعتساف، ال

َويَػْغِفُر َما ))ولو جرى على َسَنِن أَىِلو، أَلَخَذ تفسَتىا من زللو، بل ادلراد بقولو عزَّ وجلَّ: 
أىل الصغائر، ببيان اآليات ادلوضحات للمؤاخذة على الكبائر؛ ، ((ُدوَف َذِلَك ِلَمن َيَشاء

ألنَّ اآليَة أفادت أنَّ ماعدا الشرَك مغفوٌر دلن يشاء، وادلشيئُة رُلَْمَلٌة ليست مقيدة بالتوبة، إذ 
 ىي مكفرة للشرك وغَته. 

 
 

 ]بحث في الفرؽ بين الرجاء واإلرجاء[  

                                                             
 



.. اخل صفح [9]الزمر:(( َيْحَذُر اآلِخَرَة َويَػْرُجو رَْحَمَة رَبِّو))فيبقى راجياً خائفاً فهو  قولو:
350.  

بل مرجياً متمنياً، فهذا الًتدد ىو زلض اإلرجاء كما حققو صلوم اذلدى، ورجوم  الجواب:
، وأما القطُع [106]التوبة:(( َوآَخُروَف ُمْرَجْوَف أَلْمِر الّلو))العدى، وعليو قول الّلو تعاىل: 

َ الّلو تعاىل أىَلُو وزلَلُو مبثل قولو  خبلف الوعيد فهو التكذيب بال مراء، وأما الرجاُء فقد بـَُتِّ
(( َفَمن َكاَف يَػْرُجو ِلَقاء رَبِِّو فَػْليَػْعَمْل َعَمالً َصاِلًحا َوال ُيْشِرْؾ بِِعَباَدِة رَبِِّو َأَحًدا))تعاىل: 
ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن َىاَجُروْا َوَجاَىُدوْا ِفي َسِبيِل ))، وقولو عز وجل: [110]الكهف:

َلَقْد َكاَف َلُكْم ِفي ))، [218]البقرة:(( الّلِو ُأْولَػِئَك يَػْرُجوَف رَْحَمَت الّلِو َوالّلُو َغُفوٌر رَِّحيمٌ 
(( ْوـَ اآلِخَر َوذََكَر اللََّو َكِثيراً َرُسوِؿ اللَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَف يَػْرُجو اللََّو َواْليػَ 

 ((فَّ رَْحَمَت الّلِو َقرِيٌب مَِّن اْلُمْحِسِنينَ إ))، وقال تعاىل: [21]األحزاب:
َورَْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكُتبُػَها لِلَِّذيَن يَػتػَُّقوَف ))، وقال تعاىل: [56]األعراف:

 .. إخل. [156]األعراف:(( َوالَِّذيَن ُىم ِبآيَاتَِنا يُػْؤِمُنوفَ َويُػْؤُتوَف الزََّكػاَة 

وأمَّا َمن ارتكب اجلرائم، وأمن العظائم، فقد أحلَّ الرَّجاَء يف غَت زللو، ووضعو يف غَت 
 . [202]األعراف: ((َوِإْخَوانُػُهْم َيُمدُّونَػُهْم ِفي اْلَغيِّ ثُمَّ الَ يُػْقِصُروفَ ))أىلو، 

لَّْيَس بِأََمانِيُِّكْم َوال َأَماِنيِّ ))وقد قطع الّلو تعاىل أماين ادلتمنُت مبا حكم بو يف زلكم كتابو: 
َونُِفَخ ِفي ))، وقاؿ تعالى: [123]النساء:(( َأْىِل اْلِكَتاِب َمن يَػْعَمْل ُسوًءا ُيْجَز ِبوِ 

( لََقْد ُكنَت 21نَػْفٍس مََّعَها َساِئٌق َوَشِهيٌد )( َوَجاءْت ُكلُّ 20الصُّوِر َذِلَك يَػْوـُ اْلَوِعيِد )
( َوقَاَؿ َقرِيُنُو َىَذا َما 22ِفي َغْفَلٍة مِّْن َىَذا َفَكَشْفَنا َعنَك ِغطَاءَؾ فَػَبَصُرَؾ اْليَػْوـَ َحِديٌد )

( 25ْيِر ُمْعَتٍد مُّرِيٍب )( مَّنَّاٍع لِّْلخَ 24( َأْلِقَيا ِفي َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيٍد )23َلَديَّ َعِتيٌد )
( قَاَؿ َقرِيُنُو رَبػََّنا َما 26الَِّذي َجَعَل َمَع اللَِّو ِإَلًها آَخَر فَأَْلِقَياُه ِفي اْلَعَذاِب الشَِّديِد )

ْمُت إِلَْيُكم 27َأْطغَْيُتُو َوَلِكن َكاَف ِفي َضالٍؿ بَِعيٍد ) ( قَاَؿ ال َتْخَتِصُموا َلَديَّ َوَقْد َقدَّ
ُؿ اْلَقْوُؿ َلَديَّ َوَما َأنَا ِبَظالَّـٍ لِّْلَعِبيدِ 28َوِعيِد )بِالْ  ، وقال عز وجل: [29]ق: ((( َما يُػَبدَّ



( فََأمَّا َمن َطَغى 36( َوبُػرَِّزِت اْلَجِحيُم ِلَمن يَػَرى )35يَػْوـَ يَػَتذَكَُّر اإِلنَساُف َما َسَعى )))
نْػَيا )37) ـَ 39اْلَجِحيَم ِىَي اْلَمْأَوى ) ( فَِإفَّ 38( َوآثَػَر اْلَحَياَة الدُّ ( َوَأمَّا َمْن َخاَؼ َمَقا

  .[41(( ]النازعات:( فَِإفَّ اْلَجنََّة ِىَي اْلَمْأَوى40رَبِِّو َونَػَهى النػَّْفَس َعِن اْلَهَوى )

ُلوَىا َعَلْيَك بِاْلَحقِّ ))وىذا عام يف كل من طغى، فمن حرَّفو فقد بغى،   تِْلَك آيَاُت اللَِّو نَػتػْ
( َيْسَمُع 7َوْيٌل لُِّكلِّ َأفَّاٍؾ َأثِيٍم )))، [6(( ]اجلاثية:فَِبَأيِّ َحِديٍث بَػْعَد اللَِّو َوآيَاتِِو يُػْؤِمُنوفَ 

َلى َعَلْيِو ثُمَّ ُيِصرُّ ُمْسَتْكِبًرا َكَأف لَّْم َيْسَمْعَها فَػَبشِّْرُه بَِعَذاٍب أَلِيمٍ   ((آيَاِت اللَِّو تُػتػْ
 . [7]اجلاثية:

  

  

 ]اضطراب أقواؿ المرجئة والحشوية[  

وََل تقف ادلرجئة واحلشوية عند حد، وال استقرت يف ادلذىب على معتقد، تارًة يقولون: 
قول ال إلو إال الّلو كاٍف، ومرة إنو ال وعيد على أىل القبلة، وأخرى: إنو إن دخل النار 

خالف ما جاء بو  فيخرج كما ترى، وتارة يسوون بُت ادلؤمنُت والفاسقُت، وكل ىذا
القرآن، وسنة سيد ولد عدنان، وذلم روايات لفقوىا، وترىات اختلقوىا، فما خالف كتاب 

بيت نبيئو صلى الّلو عليو وآلو وسلم شلا افًتاه أىل البدع من  الّلو تعاىل، وسنة رسولو، وأىل
يَػَرْوَف اْلَعَذاَب َأفَّ  َوَلْو يَػَرى الَِّذيَن ظََلُموْا ِإذْ ))الوضع، فهو مطرود عن مقاعد السمع، 
َة لِّلِو َجِميعاً َوَأفَّ الّلَو َشِديُد اْلَعَذاِب ) ( ِإْذ تَػبَػرََّأ الَِّذيَن اتُِّبُعوْا ِمَن الَِّذيَن اتػَّبَػُعوْا 165اْلُقوَّ

فَّ لََنا َكرًَّة فَػَنَتبَػرَّأَ ( َوقَاَؿ الَِّذيَن اتػَّبَػُعوْا َلْو أَ 166َورََأُوْا اْلَعَذاَب َوتَػَقطََّعْت ِبِهُم اأَلْسَباُب )
ُهْم َكَما تَػبَػرَُّؤوْا ِمنَّا َكَذِلَك يُرِيِهُم الّلُو َأْعَماَلُهْم َحَسَراٍت َعَلْيِهْم َوَما ُىم ِبَخارِِجيَن ِمَن  ِمنػْ

 . [165(( ]البقرة:النَّارِ 

  

  



الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّو  ]ادِّعاء ابن األمير أفَّ الحصر في قولو تعالى ))ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوفَ  
َوَرُسوِلِو َوِإَذا َكانُوا َمَعُو َعَلى َأْمٍر َجاِمٍع َلْم َيْذَىُبوا َحتَّى َيْسَتْأِذنُوُه...((، قد عارَض 

الحصَر في قولو تعالى ))ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر الّلُو َوِجَلْت قُػُلوبُػُهْم َوِإَذا تُِلَيْت 
 َلْيِهْم آيَاتُُو زَاَدتْػُهْم ِإيَمانًا َوَعَلى رَبِِّهْم يَػتَػوَكَُّلوَف...((، والجواب عليو[ عَ 

يقال عليو: احلصر ىنا قد عارض حصَر أول آية استدل هبا للمدعى فإنو حصر  وقولو:
  .250ادلؤمنون ىناك على ما عرفت من ادلعاين وىنا على غَتىا.. اخل صفح 

كالمو ىنا أصال ألنو يف اآليات من قصر الصفة على ادلوصوف ال من يتوجو   ال الجواب:
قصر ادلوصوف على الصفة كما يعرف ذلك أىل ادلعرفة، فإذا قصرت الصفة على 

.  موصوفها فال يقتضى أن ال  يكون موصوف بغَتىا وىذا بـَُتِّ

 فلم تتم داللة تلك اآلية على ادلدعى.. اخل.  وقولو:

ا من قد بيـََّنا وج الجواب: َو داللتها آنفاً على ترك ادلقبحات، ويأيت ىنا مثلو، وىو أهنَّ
حيث كوهنا دالة على بعض األركان تكون دالة على البعض اآلخر، إذ ال فصل بينها، ُّثَُّّ 
ا كالُمُو ىذا لو  إنَّو ال يلزم من كوهنا غَت دالة على الكلِّ بطالُن داللتها مع غَتىا عليو، وإمنَّ

نفس العبارة ال غَت، فليس لو طريق إىل ما يروم، وال مسًتوح حول ما صح يتوجو على 
حيوم، فكتاب الّلو تعاىل، وسنة رسولو ـ صلى الّلو عليو وآلو وسلم ـ شاىدان ناطقان، بأن 

َقْد َأفْػَلَح ))اإلديان: التصديق باجْلََنان، والقول باللسان، والعمل باألركان، قال عز وجل: 
(( ( َوالَِّذيَن ُىْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوفَ 2الَِّذيَن ُىْم ِفي َصاَلتِِهْم َخاِشُعوَف ) (1اْلُمْؤِمُنوَف )

( الَِّذيَن يَرِثُوَف اْلِفْرَدْوَس ُىْم ِفيَها 10ُأْولَِئَك ُىُم اْلَوارِثُوَف )))إىل قولو:  [3-1]ادلؤمنون:
ِإنََّما ))فأوضح ادلؤمنُت بصفاهتم، وَقَصَر إرَث اجلنِة عليهم، وقال تعاىل:  ((َخاِلُدوفَ 

ِبيِل اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّو َوَرُسوِلِو ثُمَّ َلْم يَػْرتَابُوا َوَجاَىُدوا بِأَْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم ِفي سَ 
  .[15]احلجرات: ((اللَِّو ُأْولَِئَك ُىُم الصَّاِدُقوف



وشلا رواه ادلنصور باهلل عن اإلمام علي بن موسى الرِّضا عن آبائو ـ صلوات الّلو عليهم ـ: 
((، وغَت ذلك شلا ال حيصى ))اإليماُف معرفٌة بالقلب، وإقراٌر باللساف، وعمٌل باألركاف

 قد ُملئت بو اأَلْسفار، وَدوَّنَتو األَئمُة اأَلطهار. 

 فبطالن ادلتمسك بو أوضح من أن حيتاج إىل بيان.  ،[(4]4)))منكم((وأما اخلطاب يف 

 
 

على الصحابة، والجواب ((، الَِّذيَن آَمُنوْا َمَعوُ ))]تخصيص ابن األمير قولو تعالى  
  عليو[

: الصحابُة ال كل مؤمن... اخل ما ((الَِّذيَن آَمُنوْا َمَعوُ ))وُأجيب عن اآلية بأنَّ ادلراد بـ وقولو:
 . 250يف صفح 

يقال: ىذا إبطال للعموم الصحيح، وخروج عن احلقِّ الصريح، وقد تقرر أنَّو ال  الجواب:
جيوز ختصيص العموم يف األصول إال بقاطع؛ ألنَّ داللتو على ما تناولو قطعية، كما ىو 

ادلطلوب يف مسائل االعتقاد القطُع، إذ الدخول فيها بغَت  وأيضاً الذي يوجبو الوضع، 
َوَما يَػتَِّبُع َأْكثَػُرُىْم ِإالَّ ظَنِّا َإفَّ الظَّنَّ الَ يُػْغِني ِمَن )) تعاىل لو غَت مبيح، العلم قبيح، واهلل

ِإْف ِعندَُكم مِّن ُسْلطَاٍف ِبَهػَذا َأتُقوُلوَف َعَلى الّلِو َما اَل ))، [66]يونس:(( اْلَحقِّ َشْيًئا
 ىل؟!. فكيف يذمو لنا ُّث يتعبدنا بو تعا[ 68]يونس:(( تَػْعَلُموفَ 

وإذا كان ادلطلوب العلم فاحلكيم سبحانو ال يكلف عباده العلم مبا ال يفيدىم، فلو أَطلَق 
العام وأراد اخلاص من دون بيان قاطع مثلو لكان تكليفاً مبا ال يطاق، واهلل يتعاىل عنو، 
  فتأمل تصب.

]ادِّعاء ابن األمير أفَّ قولو تعالى ))إِنََّك َمن ُتْدِخِل النَّاَر فَػَقْد َأْخَزيْػَتُو...((، واردة في  
 الكفار[ 

                                                             
 



 أقول: اآلية واردة يف الكفار، وسياقها فيهم.. اخل.  وقولو:

اعلم أنَّ مداَر كالِمِو ىنا على االستدالل بادلفاىيم، واألحاديث ادلختلقة يف  الجواب:
 ضة صرايح اآليات القاطعة، ومتواتر السنة الساطعة. معار 

 والحق أبلج والبرىاف متضح
 
 

 وبيننا محكم اآليات والسور
 
 

   

    

حيمل إمَّا على [ 27]النحل: ((ِإفَّ اْلِخْزَي اْليَػْوـَ َواْلسُّوَء َعَلى اْلَكاِفرِينَ ))قولو تعاىل: 
اخلزي الكامل، أو يكون قصراً إضافياً، وادلتعُت ىنا كونو قلباً، وىو أحد أقسامو باعتبار 

ِإنََّك َمن ُتْدِخِل النَّاَر فَػَقْد َأْخَزيْػَتُو َوَما ))ادلخاطبُت، وادلوجب ذلذا منطوق قولو تعاىل: 
بحانو ال تناقض يف شيء من ، فاحلكيم س[192]آل عمران:(( لِلظَّاِلِميَن ِمْن أَنَصارٍ 

(( ال يَْأتِيِو اْلَباِطُل ِمن بَػْيِن َيَدْيِو َوال ِمْن َخْلِفِو تَنػزِيٌل مِّْن َحِكيٍم َحِميدٍ ))حججو وكالمو 
  .[42]فصلت:

َأفَأَنَت تُنِقُذ ))وأما اخلروج من النار فهيهات ىيهات دونو التصديق بكالم احلكيم اجلبار: 
اَر َلِفي َجِحيٍم )))، [19]الزمر:(( َمن ِفي النَّارِ  يِن 14َوِإفَّ اْلُفجَّ ( َيْصَلْونَػَها يَػْوـَ الدِّ

َها بَِغائِِبينَ 15) ..(( َوَمن يَػْعِص الّلَو َوَرُسولَوُ ))، [14]االنفطار:(( ( َوَما ُىْم َعنػْ
اخل، وكم آياٍت تُتلى، وأحاديَث دُتْلى، والكالم على ىذا مبسوط يف [ 14]النساء:

 و. مواضع

وليس يصح في األذىاف 
 شيء

 
 

 إذا احتاج النهار إلى دليل
 
 

 فتثبت أيها الناظر. 



ـٌ بأقواؿ  ال يستزلك أقوا
 
 

 ُمَلفََّقاٍت َحرِّيَاٍت بإبطاؿِ 
 
 

 وفقنا الّلو تعاىل وإياك يف القول والعمل، وعصمنا عن الزيغ والزلل، آمُت. 

  

  

 ]ادِّعاء ابن األمير بأنَّو ال بد من الجمع في ىذه المسائل، والجواب عليو[  

 فال بد من اجلمع.. اخل.  وقولو:

(( ِإفَّ اْلِخْزَي اْليَػْوـَ َواْلسُّوَء َعَلى اْلَكاِفرِينَ ))قد وضح فيما أسلفنا ادلراد بقولو:  الجواب:
ِإنََّك َمن ُتْدِخِل النَّاَر فَػَقْد ))فال تنايف بُت مفهومو وبُت منطوق قولو تعاىل:  [27]النحل:
، وأما اجلمع بُت مفتعل الروايات وبُت اآليات فغَت الزم، بل [192]آل عمران:(( َأْخَزيْػَتوُ 

ال ديكن اجلمع بُت احلق والباطل، ولئن تصور اجلمع بُت ىذه اآلية والرواية َلما أمكن بينها 
 وبُت ما ال حيصى كثرًة كتاباً وسنًة 

  اتسع الخرؽ على الراقع

اعتماده على صحة ما رووه من خروج وقد َطوََّل األمَُت يف ىذا البحث مبا ال طائل حتتو، و 
أىل النار، وقد عرفَت بطالنَُو دلصادمتو اآليات والروايات، وإمجاع قرناء القرآن، وأمناء 
الرمحن، وجعلو األعمال شرطاً يف كمال اإلديان فقط خالف ما َصرََّحْت بو اآليات كما 
 ترى. 

  

  

 ]احتجاج ابن األمير على اإلرجاء بأحاديث خروج َمن في قبلو أدنى تصديق[  

 (. 253رواه من أحاديث خروج من يف قلبو أدَّن تصديق.. اخل صفح ) ما



قد تقدمت اإلشارة إىل بطالن ىذا ويكفي يف اجلواب ما أجاب بو رب األرباب  الجواب:
َنا النَّاُر ِإالَّ َأيَّاماً مَّْعُدوَدًة ُقْل  َوقَاُلوْا َلن))على أىل الكتاب يف زلكم الكتاب:  َتَمسَّ

ـْ تَػُقوُلوَف َعَلى الّلِو َما الَ تَػْعَلُموَف  َأتََّخْذُتْم ِعنَد الّلِو َعْهًدا فَػَلن ُيْخِلَف الّلُو َعْهَدُه َأ
النَّاِر ُىْم ِفيَها  ( بَػَلى َمن َكَسَب َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت بِِو َخِطيػَئُتُو فَأُْولَػِئَك َأْصَحابُ 80)

 . [80]البقرة:(( َخاِلُدوفَ 

، فإنَّا ََل مننْع جواَز استعمالو يف غَت [(5]5)وأما تسمية الطائفتُت مؤمنُت والقتلى مسلمُت
كما ذلك معلوم من البيان عند ذوي ،  [(6]6)ادلطيع جتوزاً مع قيام ادلانع القاطع عن إرادتو

 العرفان. 

 
 

 ]بحث في القسمة الواردة في سورة الواقعة والليل[  

وأما القسمة يف سورة الواقعة والليل فجوابو الذي يليق هبذا اتحمل أن غاية ما فيها أن ال 
تكون القسمة مستوفية لألقسام، مع أنو الزليص لو من ذلك؛ ألن يف أوصاف أصحاب 

م  نَ ))الشمال أهنَّ ُعوثُوفَ َكانُوا يَػُقوُلوَف أَئَِذا ِمتػْ  [47 ((]الواقعة:ا وَُكنَّا تُػَرابًا َوِعظَاًما أَئِنَّا َلَمبػْ
إخل، وىو يقتضي إنكار البعث، فلم يشمل أىل الكتاب وال غَتىم من الكفار ادلقرين، 
إلقرارىم بو، فما أجاب بو فيهم أجبنا بو يف أىل الكبائر، إالَّ أْن خَيرج عن الضرورات، 

 كالم.   ويتجاوز حد ادلعقوالت، فال

 ]ادِّعاء ابن األمير على أنو َلم يثبت في القرآف إالَّ مؤمٌن وكافٌر، والجواب عليو[  

وأما أنَّو ََل يثبت يف القرآن إالَّ مؤمن وكافر، فقد وضحت الداللة القاطعة ألعذار ادلتمنُت 
أنَّ اإلديان مقصوٌر على َمن أتى بالواجبات، واجتنب ادلقبحات، وأنَّو مىت أخل بشيٍء من 

                                                             
 

 



بُت ادلنـزلتُت،  ذلك فليس من ادلؤمنُت، فال خيلو إمَّا أْن يـُْلِحَقُهم بالكافرين، أو يـُْثِبت ادلنـزلة
 وأدّيا اختار فال نقض على ما ضلن فيو. 

وىذا البحث اليتسع البسط، وفيما ذكرنا إن شاء الّلو تعاىل كفاية دلن ألقى السمع وىو 
 شهيد. 

انتهى ما أجاب بو يف ىذا ادلوضع على ابن األمَت موالنا أجزل الّلو ثوابو، وضاعف 
 حسناتو، وأحسن مآبو. 

  ىـ. 1368شعبان سنة  4وهلل احلمد لعلو بعد العصر ََتَّ َزبـُْرىا 

  

  

 ]بحث في اشتقاؽ اسم الفاعل[ 

[: وبعد معرفتك ذلذا تعرف أن شارح الغاية قرر قاعدة 218/ صفح 1قال األمَت يف]ج
من خيالفو يف أن القيام ىو احللول، وال يوافق أصلو من القول بعدم خلق األفعال، وكأنو ما 
 تنبو لغائلة ىذه القاعدة.. إخل كالمو. 

يو السالم ـ قاعدَة َمن خُيالفو، ومن ، نقول: كال، ََل يـَُقرِّْر ادلؤلُف ـ علالجواب واهلل الهادي
أين نتج لك ذلك؟ إْن قصدَت أنَّو من سكوتو على جواب األشاعرة كما نـَبََّو على ذلك 
سيالن فلم يسكت إالَّ لوضوح الرد، ُّث لئن فرضنا صحة مدَّعاىم وأنو ال يشتق اسم 
 الفاعل إالَّ ِلَمن قام بو ادلعٌت فال يلزم عنو خلق األفعال أصاًل. 

وإْن أردَت أنَّ يف قوذلم بصحة اشتقاق اسم الفاعل لغَت من قام بو ادلعٌت تسليماً بأن نسبة 
أفعال ادلخلوقُت إليهم إمنا ىي لقيامها هبم، وحلوذلا فيهم، وأنَّ الّلو اخلالُق ذلا، فهذا ال 
 يؤخذ من كالمهم، وال حيوم حول مرامهم؛ ألنَّ من قال بصحة االشتقاق لغَت ذي ادلعٌت
يقول: ال يشتق إالَّ دلن أوجده وصدر عنو، كما ىو صريح عباراهتم، سواء فسر القيام 
باحللول كما ذكرَت أم ال، وغائلة حدود ابن احلاجب يف اسم الفاعل وضلوه إمنا ينشأ عنها 



أنو ال يشتق إال دلن قام بو ادلعٌت، ومرامو هبذا إثبات الصفة الكالمية، وإن كان ال جيديو 
ينتج منو أنَّ الفعل سللوٌق فيمن قام بو وأنو ال اختيار لو فيو، إذاً للزم األشعرية يف  ذلك، وال

أفعال الباري تعاىل لقوذلم: إنو يشتق لو لقيام ادلعٌت بو تعاىل عن أن تكون أفعالو سللوقة، 
 وأنو غَت سلتار ـ سبحانو وتعاىل ـ، وذلك ال يقول بو قائل، فتأمل تصب أيها الناظر، وفقنا
 الّلو تعاىل وإياك وادلؤمنُت. 

  

  

 ]بحث في التحسين والتقبيح، وإدراكات العقل، وتخليط ابن األمير في ذلك[  

وشلا أجاب بو موالنا العالمة ادلؤلف أيده الّلو وحفظو على األمَت يف حاشيتو ادلذكورة ما 
 نصو: 

[: إذا عرفت ىذا علمت أنَّ ذكر العاجل واآلجل، 313/صفح 1قال األمَت يف ]ج
واإلثابة والعقاب ختليط ال يليق مبصنف أن يضمو إىل زلل النـزاع فيما يدرك العقل... إىل 
 قولو: 

إذا عرفت أن إدخال الثواب والعقاب والعاجل واآلجل يف زلل النـزاع باطل، قد علمت أن 
حلسن، وصفة النقص ىي القبح، عرفت أنو قد اتفق ادلعتزيلُّ وخصمو صفة الكمال ىي ا

 على إدراك العقل ذلما.. اخل كالمو. 

اعلم أيها ادلطلع وفقنا الّلو تعاىل وإياك أن َمْن ذكر العاجل واآلجل َل يقصد إالَّ  الجواب:
ة، وأنَّ العقل أن االستحقاق ثابٌت على جهة االستمرار والدوام، وََل يريدوا باعتبار اآلخر 

يقولو  يُدرك تفصيل أحواِل اجلنة والنار والثواب والعقاب، ىذا ال تتطرق إليو األوىام، وال
 عاقل. 

إذا عرفَت ىذا تـَبُِّت لك عدُم ورود ما كرره يف ىذا ادلقام األمَت، ومن حذا ىذا احلذو من 
دلسلك صحيٌح ال غبار الناظرين، وأنَّ كالم اإلمام القاسم وولده احلسُت، ومن سلك ىذا ا



عليو، وأن دعوى األمَت االتفاق بُت العدلية واجلربية يف احلسن والقبح العقليُت ورفع 
اخلالف نزاٌع يف ادلعلوم الضروري، وجهٌل أو جتاىٌل بصرائح أقواذلم ادلعلومة، واهلل تعاىل ويل 
 التوفيق. 

على نفي ما أثبتوه من : أقول إن كان االعتماد على ىذا دل 320قال األمَت يف صفح 
إدراك العقل صفة النقص ألنو َل يلجئهم إىل ىذا اجلواب إالَّ عدم التفرقة بُت القبح العقلي 
وصفة النقص، وىذا خالف ما قرروه من االتفاق من إدراك العقل صفة النقص.. اخل  
 كالمو. 

ما تدندن حولو اجلواب: بل ىذا خالف ما قررتو أنت أيها األمَت، ومنو يعلم بطالن مجيع 
من االتفاق، وأن حالك يف تفسَت كالمهم خبالف ادلعلوم من مرامهم، وردك للنقوالت 
 الصحيحة عنهم أحق بقولو: 

صارْت ُمِشرَِّقًة وصرُت 
 ُمَغرِّبَاً 

 
 

 شتاَف بين ُمَشرٍِّؽ َوُمَغرِّبِ 
 
 

رتضوهنا، فإهنم ي وإنك إمنا عمدت إىل اإللزامات اليت تلزمهم، فجعلتها مذاىب ذلم وىم ال
 حيتاج إىل تطويل.  مصرحون ضرورة بنفي احلسن والقبيح العقليُت، وىذا ال

وأما إثباهتم صفة النقص والكمال فإمنا ذلك منهم مغالطة ومراوغة، وقد ألزمهم زلققوىم  
م قد صاروا عدلية قائلُت باحَلَسِن  كالشريف وغَته ادلناقضة كما ترى، وذلك ال يقتضي أهنَّ

والقبيح، كيف وىم مصرون على خالفو، منكرون لو أشد اإلنكار، قد مألوا بكالمهم فيو 
واحتجاجهم بطون األسفار، وعلى اجلملة أن ادلنازعة يف ىذا تلحق بادلباىتة يف 
 البديهيات، نسأل الّلو تعاىل السداد. 

: وقولو العبد رلبور يف أفعالو، يقال: لو كان كذلك بطل ما [322قال األمَت ]يف صفح 
 اتفق عليو من إثبات إدراك العقل للقبيح واحلسن.. اخل كالمو. 



هلل على رجوعك إىل موافقة األمة اتحممدية من حتقق النـزاع بُت العدلية  احلمد الجواب:
كذلك معلوم قطعاً،   واجلربية، وإدراكك بنفسك مناقضة كالمك، فيقال لك: األمر عندىم

ومبثل ىذا من نصوصاهتم ادلعلومة يبطل ما ادعيت من االتفاق، ويتبُت أنَّ ما طوَّلت بو ال 
طائل حتتو، وإمنا ىي ختيالت نشأت من مناقضتهم ومالوذهتم اليت أدركها اتحمققون، وىي 

  ختفى على ذي نظر صحيح، واهلل تعاىل ادلوفق للصواب، وإليو ادلرجع وادلآب. ال

  

  

قولو تعاىل: ]إنكار ابن األمير على األمير الحسين بن اإلماـ القاسم )ع(، جعلو  
 ُكلُّ َشْيٍء َىاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُو((، من العالقات الجزئية، والجواب عليو[ ))

قال األمَت معًتضاً على ادلوىل العالمة شرف اآلل احلسُت بن القاسم بن زلمد ـ عليهم 
/ ط األوىل، طبعة صنعاء[: ومن 258من الغاية/ص 1السالم ـ  يف عبارتو يف قولو ]ج

ُكلُّ ))العالقات اجلزئية عكس الكلية كالعُت يف الرقيب وىي جزء منو ومنو قولو تعاىل: 
أي ذاتو، فقال األمَت: أقول: أي من استعمال [ 88(( ]القصص:َوْجَهوُ  َشْيٍء َىاِلٌك ِإالَّ 

اجلزء وإرادة الكل فإنو عرب بالوجو عن الذات، وال خيفى أن ىذا ال جيوز يف حقو تعاىل، إذ 
 ىو متعاٍل عن اتِّصاف ذاتو باألجزاء، فهذه زلة قلم تابع فيها ادلؤلفُت. 

 بن زلمد ادلؤيدي رضي اهلل تعاىل عليهم مبا لفظو:  أجاب عليو موالنا العالمة رلد الدين

ادلؤلف ـ عليو السالم ـ أجلُّ من أْن خَيفى عليو ما ىو أدقُّ من ىذا، وإمنا سلك طريقاً أشار 
إليها اتحمققون، وىو أنو يكفي ثبوت العالقة يف اجلملة، وليس ادلعترب خصوص ادلادة، َأال 

رلاٌز َلمَّا كانت سبباً فيها شاىداً، وقد أُطلقت على ترى أنَّ إطالق الرمحة على األفعال 
أفعال الباري، مع أهنا ليست سبباً يف أفعالو سبحانو، إذ ىي يف حقو مستحيلة، فهنا  
كذلك، َلمَّا كان الوجو يُطلق على الذات يف الشاىد بعالقة اجلزئية أُطلق على الباري 

 ، فليكن على ذكر منك. تعاىل وإن كانت يف حقو منتفية، وىذا كالٌم شريفٌ 



َت اجلواب واحلمد هلل سبحانو بعناية سيدي العالمة ادلؤلف حفظو الّلو وأبقاه يف يوم اإلثنُت 
 ىـ. بقلم الفقَت إىل الّلو ادلنان علي بن حيِت شيبان وفقو الّلو.  1370شهر رجب سنة  17

  

  

يَاتُوُ ( ػ وىو قولو تعالى ))ِإنَّمَا اْلمُْؤِمنُوَف الَِّذينَ ِإَذا ذُِكَر الّلوُ وَِجَلْت قُػُلوبػُُهمْ وَِإَذا تُِليَْت عَلَيِْهمْ آ[1]1)
ُلوَف ) ( ُأوْلَػِئَك ُىمُ 3) ( الَِّذيَن يُِقيمُوَف الصَّالََة وَِممَّا رَزَقْػنَاُىمْ يُنِفُقوفَ 2زَادَتْػُهمْ ِإيمَانًا وَعََلى رَبِِّهمْ يػَتَػوَكَّ

ا لَُّهمْ دَرَجَاٌت ِعنَد رَبِِّهمْ وَمَغِْفرَةٌ وَِرْزٌؽ َكِريمٌ )  ((]األنفاؿ[ 4اْلمُْؤِمنُوَف َحقِّ

 ( ػ صدره: وَنَػْهجُ سبيلي واضحٌ ِلَمِن اىتدى. [2]1)

 ( ػ أي آيات البشارة. [3]1)

  الَِّذيَن يػَتَسَلَُّلوَف ِمنُكمْ ِلوَاًذا((.( ػ في قولو تعالى ))قَْد يػَعَْلمُ اللَّوُ [4]1)

( ػ  تسمية الطائفتين مؤمنين إشارة إلى ما في قولو تعالى ))وَِإف طَاِئَفتَاِف ِمَن اْلمُْؤِمِنيَن اقْػتَتَػُلوا [5]1)
فََأْصِلُحوا بػَيْػنَػُهمَا...((، وأمَّا تسمية القتلى مسلمين فيقصد بو حديث )إذا التقى المسلماف 

  ما...(.بسيفه

( ػ مع أفَّ تسميتهم مؤمنين ومسلمين باعتبار ما كانوا عليو، وقد أشبع موالنا اإلماـ مجدالدين [6]1)
،  548/ص 2/ج1المؤيدي ػ أيده اهلل تعالى ػ البحث في ىذا في مؤلفو لوامع األنوار]ط

  [، فليرجع إليو من أراد زيادة الفائدة، واهلل تعالى وليُّ التوفيق.610/ص2/ج2ط

  

 


